
 

 Zápis zo zasadania Rady školy Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2, 

    Bratislava, zo dňa 27. januára 2020 

Miesto konania: SOŠPg, Bullova 2, Bratislava 

Prítomní členovia Rady školy: podľa prezenčnej listiny 

Hosť: riaditeľka školy Mgr. G. Šimončičová 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadania 

2. Vyúčtovanie NF Comenium 

3. Školský vzdelávací program  

4. Projekty školy 

5. Materiálno-technické zabezpečenie 

6. Voľby do Rady školy 

7. Návrhy na počty tried v šk. roku 2020/2021 

8. Rôzne 

 

Priebeh zasadania: 

Bod 1. Predsedníčka Rady školy otvorila zasadanie a privítala prítomných členov Rady školy 

a ako hosťa p. riaditeľku školy. Po schválení programu Rada školy rokovala o jednotlivých 

bodoch programu zasadania. 

Bod 2. Hospodárka školy Helena Bieliková oboznámila prítomných s vyúčtovaním 

neinvestičného fondu Comenium za rok 2019, výročná správa o NF Comenium je zverejnená 

na stránke školy. Škola je zaregistrovaná v zozname subjektov na príjem 2% z daní, tlačivo na 

poukázanie 2% z dane je možné nájsť na stránke školy.  

Bod 3. Od od školského roka 2020/2021 prichádza do platnosti Dodatok č.4 ŠVP, ktorým sa 

vykonajú inovácie v Školskom vzdelávacom programe pre skupinu odborov 76 učiteľstvo. 

Z toho vyplývajú zmeny vo výučbe cudzích jazykov, dotácií hodín praxe, metodík a hry na 

hudobný nástroj. 

Bod 4. Škola je v aktuálnom školskom roku zapojená do viacerých projektov /Interreg, 

Vráťme knihy do škôl, Škola ide na Slovan, Akadémia veľkých diel../, ďalšie projekty sú 

pripravené. V dňoch 10.-14.2.2020 sa na škole uskutoční Divadelný festival.  

Bod 5. Na škole sa uskutoční výmena okien na 1. poschodí, zateplenie je do budúcnosti tiež 

naplánované. 

Bod 6. V apríli končí funkčné obdobie súčasnej Rady školy, a preto je potrebné zvoliť nových 

členov Rady školy: zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, žiakov 

a rodičov. Poslancov deleguje zriaďovateľ školy. Voľby jednotlivých členov RŠ budú  



postupne prebiehať v januári a februári. Ustanovujúce zasadnutie RŠ sa bude konať v marci, 

termín zasadnutia bude upresnený.  

Bod 7. V školskom roku 2020/2021 škola plánuje otvoriť nasledovné odbory: 

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  - 2 triedy 

Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 

Pedagogický asistent 

Animátor voľného času 

Tento návrh bol odsúhlasený prítomnými členmi Rady školy. 

Bod 8. Pani riaditeľka spolu so zástupcami pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

školy požiadala prítomných poslancov o spoluprácu pri materiálno-technickom zabezpečení 

školy – dlhodobo plánovej rekonštrukcii budovy školy, zateplení, oprave strechy, dokončení 

výmeny okien. 

Hospodárka školy pani Bieliková informovala o bezpečnostnom oreze stromov v okolí školy. 

Prítomní poslanci sa zaujímali o prebiehajúce a pripravované projekty, do ktorých je škola 

zapojená. 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Vráblová 

V Bratislave 27. 1. 2020 


